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DELIBERAÇÃO Nº 03, DE 23 DE JANEIRO DE 2007 

 

 

  

        O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a decisão tomada em sua 

225ª Reunião Ordinária, realizada em 23 de janeiro de 2007, 

 

 

RESOLVE:                                   referendar os documentos abaixo relacionados: 

 

1. Acordo de Cooperação Técnica a ser celebrado 

entre a Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro - UFRRJ e o Ministério de Ciência e 

Tecnologia – MCT, através de sua Unidade de 

Pesquisa, o Instituto Brasileiro de Informação em 

Ciência e Tecnologia – IBICT, objetivando a 

cooperação na implementação e manutenção da 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações – BDTD (processo número 

23083.002855/2006-00); 

2. Protocolo de Cooperação Técnica a ser celebrado 

entre o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico - CNPq e a Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ, visando 

propiciar o atendimento da estratégia de governo na 

realização de projetos de pesquisa científica, 

tecnológica e/ou de inovação (processo nº 

23083.006233/2006-42); 

3. Protocolo de Intenções a ser celebrado entre a 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - 

UFRRJ e o UNIVERSIA BRASIL S/A, uma 

parceria entre Instituições de Ensino Superior e a 

Sociedade Universia Brasil S/A, com vistas à 

integração na Rede Universia, através do Portal 

Universia  (processo nº 23083.006928/2006-24); 

4. Termo de Cooperação Técnica, Científica e 

Acadêmica a ser celebrado entre a Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ e o 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis – IBAMA/ 

Superintendência Estadual do Rio de Janeiro, 

visando a cooperação técnica, científica e 

acadêmica, bem como o desenvolvimento de 

projetos na área de Recursos Florestais e 

Engenharia Florestal, como também a 

implementação de cursos de capacitação técnica em 
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programa de educação e treinamento tecnológico, 

extensivo à área de Recursos Florestais e 

Engenharia Florestal, em nível técnico, superior e 

de pós-graduação (processo número 

23083.010826/2006-11); 

5. Convênio a ser celebrado entre a Universidade 

Federal de Minas Gerais – UFMG, através de sua 

Escola de Veterinária, e a Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ, objetivando a 

parceria entre ambas as Instituições, visando 

estabelecer as condições para propiciar estágio aos 

estudantes matriculados no Curso de Graduação em 

Medicina Veterinária da UFRRJ, atividade de 

enriquecimento curricular  (processo nº 

23083.012224/2006-91);  

6. Convênio a ser celebrado entre a Procuradoria 

Geral do Município do Rio de Janeiro e a 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - 

UFRRJ, com a finalidade de estabelecer mecanismo 

de cooperação mútua, através do qual a 

Procuradoria proporcionará estágio forense a 

estudantes da UFRRJ (processo nº 

23083.009722/2006-56); 

7. Convênio de Cooperação Técnico-Científica a ser 

celebrado entre a Universidade Federal do Pará - 

UFPA e a Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro -  UFRRJ, com o objetivo de estabelecer 

um regime de mútua cooperação técnica e 

científica, com vistas à conjugação e ao 

aprofundamento de áreas de conhecimento afins, à 

promoção de intercâmbio científico em nível de 

pós-graduação e à realização de projetos conjuntos 

de pesquisa e de cooperação técnica entre as 

Universidades Convenentes (processo nº 

23083.005641/2006-87); 

8. Convênio a ser celebrado entre a Financiadora de 

Estudos e Projetos – FINEP e a Fundação de Apoio 

à Pesquisa Científica e Tecnológica da 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - 

FAPUR, com a interveniência da empresa Petróleo 

Brasileiro S/A - PETROBRAS, tendo a 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - 

UFRRJ como instituição executora, do projeto de 

pesquisa “Controle de Pressões e Minimização da 

Invasão de Fluidos de Perfuração em Reservatórios 

Portadores de Óleos Pesados” (processo nº 

23083.010987/2006-05). 

 

 

 

 

                                                                              RICARDO MOTTA MIRANDA 

                                                                                           Presidente                   


